
 

Համարը Համարը N 541-Ն Տ եսակը Տ եսակը Պաշտոնական
Ինկորպորացիա

Տ իպը Տ իպը Որոշում Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է
Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը ՀՀԳՏ 2017.12.29/34(603).1

Հոդ.417.1
Ընդունման վայրը Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը Ընդունող մարմինը Հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողով

Ընդունման ամսաթիվը Ընդունման ամսաթիվը 13.12.2017

Ստորագրող մարմինը Ստորագրող մարմինը Հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
նախագահ

Ստորագրման ամսաթիվը Ստորագրման ամսաթիվը 13.12.2017

Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացման ամսաթիվը Վ ավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը 08.01.2018 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետԿապեր այլ փաստաթղթերի հետ
 Փ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներՓ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎ ՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ Ի ՈՐՈՇՈՒ ՄԸՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎ ՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ Ի ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ
«ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» Փ ԱԿ ԲԱԺՆԵՏ ԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒ Թ ՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ«ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» Փ ԱԿ ԲԱԺՆԵՏ ԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒ Թ ՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ Վ ԱՃԱՌՎ ՈՂ Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱՅԻ ԵՎ  ԲԱՇԽՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅԱՆՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ Վ ԱՃԱՌՎ ՈՂ Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱՅԻ ԵՎ  ԲԱՇԽՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅԱՆ
ՄԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹ ՈԴԻԿԱՆ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՄԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹ ՈԴԻԿԱՆ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 
«Գրանցված է»«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից

20 դեկտեմբերի 2017 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60017484

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

  

13 դեկտեմբերի 2017 թ.13 դեկտեմբերի 2017 թ.
ք.  Երևանք.  Երևան

N  541-ՆN  541-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ ՄՈ Ր Ո Շ ՈՒ Մ
 

 «ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» Փ ԱԿ ԲԱԺՆԵՏ ԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒ Թ ՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ«ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» Փ ԱԿ ԲԱԺՆԵՏ ԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒ Թ ՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ Վ ԱՃԱՌՎ ՈՂ Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱՅԻ ԵՎ  ԲԱՇԽՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅԱՆՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ Վ ԱՃԱՌՎ ՈՂ Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱՅԻ ԵՎ  ԲԱՇԽՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅԱՆ

ՄԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹ ՈԴԻԿԱՆ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՄԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹ ՈԴԻԿԱՆ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 22-րդ հոդվածի 8-րդ մասը` Հայաստանի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշ ում է .որոշ ում է .

1. Հաստատել «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին
վաճառվող էլեկտրական էներգիայի և բաշխման ծառայության մատուցման սակագների հաշվարկման մեթոդիկան՝
համաձայն հավելվածի:

2. (կետն ուժը կորցրել է  08.12.21 N  425-Ն)(կետն ուժը կորցրել է  08.12.21 N  425-Ն)
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
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ՀՀ հանրային ծառայություններըՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովիկարգավորող հանձնաժողովի
նախագահ`նախագահ` Ռ.  ՆազարյանՌ.  Նազարյան

 

  

Հա վել վա ծՀա վել վա ծ

Հաստատված էՀաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության հանրայինՀայաստանի Հանրապետության հանրային

ծառայությունները կարգավորողծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի 2017 թվականիհանձնաժողովի 2017 թվականի

դեկտեմբերի 13-ի N 541-Ն որոշ մամբդեկտեմբերի 13-ի N 541-Ն որոշ մամբ

  
ՄԵԹ ՈԴԻԿԱՄԵԹ ՈԴԻԿԱ

  
«ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» Փ ԱԿ ԲԱԺՆԵՏ ԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒ Թ ՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ«ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» Փ ԱԿ ԲԱԺՆԵՏ ԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒ Թ ՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ Վ ԱՃԱՌՎ ՈՂ Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱՅԻ ԵՎ  ԲԱՇԽՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅԱՆՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ Վ ԱՃԱՌՎ ՈՂ Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱՅԻ ԵՎ  ԲԱՇԽՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅԱՆ
ՄԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՐԿՄԱՆՄԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՐԿՄԱՆ

  
1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐ1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐ

  
1.  Սույն մեթոդիկան սահմանում է  «Հայաստանի է լեկտրական ցանցեր»  փակ բաժնետիրական1.  Սույն մեթոդիկան սահմանում է  «Հայաստանի է լեկտրական ցանցեր»  փակ բաժնետիրական

ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող է լեկտրական էներգիայի ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող է լեկտրական էներգիայի սակագներիսակագների և է լեկտրական և է լեկտրական
էներգիայի բաշ խման ծառայության մատուցման սակագների հաշ վարկման կարգը:էներգիայի բաշ խման ծառայության մատուցման սակագների հաշ վարկման կարգը:

2.  Սույն մեթոդիկայում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են.2.  Սույն մեթոդիկայում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են.
  

1)  Անուղղակի1)  Անուղղակի
ծախսեր`ծախսեր`

էլեկտրական էներգիայի բաշ խման գործունեությանը վերաբերող ծախսեր,է լեկտրական էներգիայի բաշ խման գործունեությանը վերաբերող ծախսեր,
որոնք ընդհանուր են Բաշ խման ցանցի տեխնոլոգիական տարրերի համար ևորոնք ընդհանուր են Բաշ խման ցանցի տեխնոլոգիական տարրերի համար և
կարելի է  պայմանականորեն բաշ խել նրանց միջև միայն որոշ ակի սկզբունքիկարելի է  պայմանականորեն բաշ խել նրանց միջև միայն որոշ ակի սկզբունքի
հիման վրա.հիման վրա.

2)  Առևտրային2)  Առևտրային
կանոններ՝կանոններ՝

Հանձնաժողովի կողմից հաստատված Հայաստանի ՀանրապետությանՀանձնաժողովի կողմից հաստատված Հայաստանի Հանրապետության
էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ և մանրածախ շ ուկաների առևտրայինէլեկտրաէներգետիկական մեծածախ և մանրածախ շ ուկաների առևտրային
կանոններ,  որոնք կանոնակարգում են այդ շ ուկաների մասնակիցներիկանոններ,  որոնք կանոնակարգում են այդ շ ուկաների մասնակիցների
առևտրային փոխհարաբերությունները.առևտրային փոխհարաբերությունները.

3)  Բաշ խման3)  Բաշ խման
ծառայություն՝ծառայություն՝

Բաշ խողի կողմից այլ անձանց,  այդ թվում՝  Երաշ խավորված մատակարարի,Բաշ խողի կողմից այլ անձանց,  այդ թվում՝  Երաշ խավորված մատակարարի,
Մատակարարների կամ մեծածախ առևտրի լիցենզիա ունեցող անձանցՄատակարարների կամ մեծածախ առևտրի լիցենզիա ունեցող անձանց
էլեկտրական էներգիան Բաշ խման ցանցով սպառողներին (բաժանորդներին) ,է լեկտրական էներգիան Բաշ խման ցանցով սպառողներին (բաժանորդներին) ,
այդ թվում՝  Որակավորված սպառողներին բաշ խելու ծառայություն.այդ թվում՝  Որակավորված սպառողներին բաշ խելու ծառայություն.

4)  Բաշ խման4)  Բաշ խման
ցանց՝ցանց՝

Բաշ խողի կողմից կառավարվող և շ ահագործվող է լեկտրական էներգիայիԲաշ խողի կողմից կառավարվող և շ ահագործվող է լեկտրական էներգիայի
բաշ խման գծերի,  ենթակայանների և այ լ սարքավորումների (այդ թվում՝բաշ խման գծերի,  ենթակայանների և այ լ սարքավորումների (այդ թվում՝
սպառվող է լեկտրական էներգիայի հաշ վառքի սարքերի)  միասնականսպառվող է լեկտրական էներգիայի հաշ վառքի սարքերի)  միասնական
համակարգը,  որի միջոցով է լեկտրական էներգիան՝ է լեկտրական էներգիայիհամակարգը,  որի միջոցով է լեկտրական էներգիան՝ է լեկտրական էներգիայի
(հզորության)  արտադրության լիցենզիա ունեցող անձից և (կամ)(հզորության)  արտադրության լիցենզիա ունեցող անձից և (կամ)
հաղորդման լիցենզիա ունեցող անձից հասցվում է  սպառողներին.հաղորդման լիցենզիա ունեցող անձից հասցվում է  սպառողներին.

5)  Բաշ խող կամ5)  Բաշ խող կամ
Երաշ խավորվածԵրաշ խավորված
մատակարար՝մատակարար՝

«Հայաստանի Է լեկտրական ցանցեր»  փակ բաժնետիրական ընկերություն.«Հայաստանի Է լեկտրական ցանցեր»  փակ բաժնետիրական ընկերություն.
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6)  Բաշ խողի6)  Բաշ խողի
անհրաժեշ տանհրաժեշ տ
հասույթիհասույթի
հաշ վարկմանհաշ վարկման
մեթոդիկա՝մեթոդիկա՝

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովիՀայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի
2002 թվականի նոյեմբերի 1-ի N  79-Ա որոշ ման 2-րդ կետով հաստատված2002 թվականի նոյեմբերի 1-ի N  79-Ա որոշ ման 2-րդ կետով հաստատված
«Հայաստանի է լեկտրական ցանցեր»  փակ բաժնետիրական ընկերության«Հայաստանի է լեկտրական ցանցեր»  փակ բաժնետիրական ընկերության
կողմից է լեկտրական էներգիայի բաշ խման լիցենզավորված գործունեությունկողմից է լեկտրական էներգիայի բաշ խման լիցենզավորված գործունեություն
իրականացնելու N  0092 լիցենզիայի պայմանների N  1 հավելվածը.իրականացնելու N  0092 լիցենզիայի պայմանների N  1 հավելվածը.

7)  Բաշ խողի7)  Բաշ խողի
փոխհատուցմանփոխհատուցման
գումար՝գումար՝

Բաշ խողի անհրաժեշ տ հասույթի և գնված է լեկտրական էներգիայի արժեքիԲաշ խողի անհրաժեշ տ հասույթի և գնված է լեկտրական էներգիայի արժեքի
տարբերության՝ հաշ վարկային և փաստացի մեծությունների շ եղմանտարբերության՝ հաշ վարկային և փաստացի մեծությունների շ եղման
արդյունքում ձևավորված փոխհատուցման ենթակա գումարն է ,  որըարդյունքում ձևավորված փոխհատուցման ենթակա գումարն է ,  որը
որոշ վում է  Բաշ խողի Անհրաժեշ տ հասույթի հաշ վարկման մեթոդիկայիորոշ վում է  Բաշ խողի Անհրաժեշ տ հասույթի հաշ վարկման մեթոդիկայի
համաձայն.համաձայն.

8)8)
Երաշ խավորվածԵրաշ խավորված
մատակարարիմատակարարի
անհրաժեշ տանհրաժեշ տ
հասույթիհասույթի
հաշ վարկմանհաշ վարկման
մեթոդիկա՝մեթոդիկա՝

Հանձնաժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N  748-Ա որոշ ման 2-րդՀանձնաժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N  748-Ա որոշ ման 2-րդ
կետով հաստատված «Հայաստանի է լեկտրական ցանցեր»  փակկետով հաստատված «Հայաստանի է լեկտրական ցանցեր»  փակ
բաժնետիրական ընկերության է լեկտրական էներգիայի երաշ խավորվածբաժնետիրական ընկերության է լեկտրական էներգիայի երաշ խավորված
մատակարարման ԼԷ  N  0633 լիցենզիայի պայմանների N  1 հավելվածը.մատակարարման ԼԷ  N  0633 լիցենզիայի պայմանների N  1 հավելվածը.

9)9)
Երաշ խավորվածԵրաշ խավորված
մատակարարիմատակարարի
փոխհատուցմանփոխհատուցման
գումար՝գումար՝

Երաշ խավորված մատակարարի անհրաժեշ տ հասույթի և գնվածԵրաշ խավորված մատակարարի անհրաժեշ տ հասույթի և գնված
էլեկտրական էներգիայի ու Բաշ խման ծառայության արժեքիէլեկտրական էներգիայի ու Բաշ խման ծառայության արժեքի
տարբերության՝ հաշ վարկային և փաստացի մեծությունների շ եղմանտարբերության՝ հաշ վարկային և փաստացի մեծությունների շ եղման
արդյունքում ձևավորված փոխհատուցման ենթակա գումարն է ,  որըարդյունքում ձևավորված փոխհատուցման ենթակա գումարն է ,  որը
որոշ վում է  Երաշ խավորված մատակարարի Անհրաժեշ տ հասույթիորոշ վում է  Երաշ խավորված մատակարարի Անհրաժեշ տ հասույթի
հաշ վարկման մեթոդիկայի համաձայն.հաշ վարկման մեթոդիկայի համաձայն.

10)10)
Է լեկտրականԷ լեկտրական
էներգիայիէներգիայի
վաճառքիվաճառքի
սակագին՝սակագին՝

Երաշ խավորված մատակարարի կողմից սպառողներին վաճառվողԵրաշ խավորված մատակարարի կողմից սպառողներին վաճառվող
էլեկտրական էներգիայի սակագինը.է լեկտրական էներգիայի սակագինը.

11)11)
Թ ույ լատրելիԹ ույ լատրելի
կորուստ՝կորուստ՝

Բաշ խման ցանցում առաջացող է լեկտրական էներգիայի անխուսափելիԲաշ խման ցանցում առաջացող է լեկտրական էներգիայի անխուսափելի
տեխնիկական կորուստների,  է լեկտրական էներգիայի հաշ վառքի սարքերիտեխնիկական կորուստների,  է լեկտրական էներգիայի հաշ վառքի սարքերի
սխալանքով պայմանավորված և այ լ առևտրային կորուստների գումարայինսխալանքով պայմանավորված և այ լ առևտրային կորուստների գումարային
մեծություն,  որը որոշ վում է  Բաշ խողի անհրաժեշ տ հասույթի հաշ վարկմանմեծություն,  որը որոշ վում է  Բաշ խողի անհրաժեշ տ հասույթի հաշ վարկման
մեթոդիկայի համաձայն.մեթոդիկայի համաձայն.

12)12)
Հանձնաժողով՝Հանձնաժողով՝

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորողՀայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողով.հանձնաժողով.

13)13)
Մատակարար՝Մատակարար՝

էլեկտրական էներգիայի մատակարարման լիցենզիա ունեցող անձ.է լեկտրական էներգիայի մատակարարման լիցենզիա ունեցող անձ.

14)  Ներդրում՝14)  Ներդրում՝ Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված ներդրումներ,  որոնք ուղղված ենՀանձնաժողովի հետ համաձայնեցված ներդրումներ,  որոնք ուղղված են
էլեկտրական էներգիայի բաշ խման և երաշ խավորված մատակարարմանէլեկտրական էներգիայի բաշ խման և երաշ խավորված մատակարարման
լիցենզավորված գործունեությունների համար օգտակար և օգտագործվողլիցենզավորված գործունեությունների համար օգտակար և օգտագործվող
ակտիվների մեծացմանը.ակտիվների մեծացմանը.
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15)15)
ՈրակավորվածՈրակավորված
սպառող՝սպառող՝

սեփական դիմումի հիման վրա Առևտրային կանոններով սահմանվածսեփական դիմումի հիման վրա Առևտրային կանոններով սահմանված
չափանիշ ներին համապատասխանելու հիմքով է լեկտրաէներգետիկականչափանիշ ներին համապատասխանելու հիմքով է լեկտրաէներգետիկական
շ ուկայի օպերատորի լիցենզիա ունեցող անձի կողմից որակավորվածշ ուկայի օպերատորի լիցենզիա ունեցող անձի կողմից որակավորված
ճանաչված սպառող.ճանաչված սպառող.

16)  Ուղղակի16)  Ուղղակի
ծախսեր`ծախսեր`

էլեկտրական էներգիայի բաշ խման գործունեությանը վերաբերող ծախսեր,է լեկտրական էներգիայի բաշ խման գործունեությանը վերաբերող ծախսեր,
որոնք կարելի է  ուղղակիորեն և հստակ վերագրել Բաշ խման ցանցի կոնկրետորոնք կարելի է  ուղղակիորեն և հստակ վերագրել Բաշ խման ցանցի կոնկրետ
տեխնոլոգիական տարրին:տեխնոլոգիական տարրին:

(2-րդ կետը խմբ.  07.08.19 N  291-Ն)(2-րդ կետը խմբ.  07.08.19 N  291-Ն)

3.  Է լեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների և Բաշ խման ծառայության մատուցման սակագների3.  Է լեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների և Բաշ խման ծառայության մատուցման սակագների
հաշ վարկման փուլերն են՝հաշ վարկման փուլերն են՝

1)  Բաշ խողի և Երաշ խավորված մատակարարի անհրաժեշ տ հասույթների որոշ ում,1)  Բաշ խողի և Երաշ խավորված մատակարարի անհրաժեշ տ հասույթների որոշ ում,
2)  ծախսերի դասակարգում,2)  ծախսերի դասակարգում,
3)  սպառողական խմբերի ձևավորում,3)  սպառողական խմբերի ձևավորում,
4)  սպառողական խմբերի միջև դասակարգված ծախսերի բաշ խում,4)  սպառողական խմբերի միջև դասակարգված ծախսերի բաշ խում,
5)  սպառողական խմբերի համար Է լեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների հաշ վարկ,5)  սպառողական խմբերի համար Է լեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների հաշ վարկ,
6)  Բաշ խման ծառայության մատուցման սակագների հաշ վարկ:6)  Բաշ խման ծառայության մատուցման սակագների հաշ վարկ:
(3-րդ կետը փոփ.  07.08.19 N  291-Ն)(3-րդ կետը փոփ.  07.08.19 N  291-Ն)
  

2.  ԲԱՇԽՈՂԻ ԵՎ  2.  ԲԱՇԽՈՂԻ ԵՎ  ԵՐԱՇԽԱՎ ՈՐՎ ԱԾ ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ  ՀԱՍՈՒ ՅԹ ՆԵՐԻԵՐԱՇԽԱՎ ՈՐՎ ԱԾ ՄԱՏ ԱԿԱՐԱՐԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ  ՀԱՍՈՒ ՅԹ ՆԵՐԻ  ՈՐՈՇՈՒ Մ ՈՐՈՇՈՒ Մ
(վերնագիրը փոփ.  07.08.19 N  291-Ն)(վերնագիրը փոփ.  07.08.19 N  291-Ն)

  
4.  Բաշ խողի և Երաշ խավորված մատակարարի անհրաժեշ տ հասույթները որոշ վում են՝4.  Բաշ խողի և Երաշ խավորված մատակարարի անհրաժեշ տ հասույթները որոշ վում են՝

համապատասխանաբար Բաշ խողի անհրաժեշ տ հասույթի հաշ վարկման մեթոդիկայի և Երաշ խավորվածհամապատասխանաբար Բաշ խողի անհրաժեշ տ հասույթի հաշ վարկման մեթոդիկայի և Երաշ խավորված
մատակարարի անհրաժեշ տ հասույթի հաշ վարկման մեթոդիկայի համաձայն:մատակարարի անհրաժեշ տ հասույթի հաշ վարկման մեթոդիկայի համաձայն:

(4-րդ կետը խմբ.  07.08.19 N  291-Ն)(4-րդ կետը խմբ.  07.08.19 N  291-Ն)
  

3.  ԾԱԽՍԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒ Մ3.  ԾԱԽՍԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒ Մ
  

5.  Ծախսերի վերլուծության և դրանք սպառողական խմբերի միջև բաշ խման նպատակով Բաշ խողի և5.  Ծախսերի վերլուծության և դրանք սպառողական խմբերի միջև բաշ խման նպատակով Բաշ խողի և
Երաշ խավորված մատակարարի բոլոր ծախսերը դասակարգում են երեք խմբի՝Երաշ խավորված մատակարարի բոլոր ծախսերը դասակարգում են երեք խմբի՝

1)  է լեկտրական էներգիայի (հզորության)  գնման ծախսեր (ներառյալ՝  Բաշ խողի և Երաշ խավորված1)  է լեկտրական էներգիայի (հզորության)  գնման ծախսեր (ներառյալ՝  Բաշ խողի և Երաշ խավորված
մատակարարի փոխհատուցման գումարները) ,  որոնք տարանջատվում են ըստ էլեկտրական էներգիայիմատակարարի փոխհատուցման գումարները) ,  որոնք տարանջատվում են ըստ էլեկտրական էներգիայի
բաշ խման և երաշ խավորված մատակարարման գործառույթների,բաշ խման և երաշ խավորված մատակարարման գործառույթների,

2)  է լեկտրական էներգիայի բաշ խման ծախսեր,2)  է լեկտրական էներգիայի բաշ խման ծախսեր,
3)  սպառողների սպասարկման ծախսեր:3)  սպառողների սպասարկման ծախսեր:
(5-րդ կետը փոփ. ,  խմբ.  07.08.19 N  291-Ն)(5-րդ կետը փոփ. ,  խմբ.  07.08.19 N  291-Ն)
6.  Է լեկտրական էներգիայի (հզորության)  գնման ծախսը՝6.  Է լեկտրական էներգիայի (հզորության)  գնման ծախսը՝
1)  բաշ խման գործառույթի մասով (ԳԷ1)  բաշ խման գործառույթի մասով (ԳԷ ԲԲ )  Թ ույ լատրելի կորուստի և սեփական ու տնտեսական)  Թ ույ լատրելի կորուստի և սեփական ու տնտեսական

կարիքների համար Բաշ խողի կողմից գնվող է լեկտրական էներգիայի արժեքն է ,  որը որոշ վում է  Բաշ խողիկարիքների համար Բաշ խողի կողմից գնվող է լեկտրական էներգիայի արժեքն է ,  որը որոշ վում է  Բաշ խողի
անհրաժեշ տ հասույթի հաշ վարկման մեթոդիկայի համաձայն՝  ավելացնելով կամ նվազեցնելով Բաշ խողիանհրաժեշ տ հասույթի հաշ վարկման մեթոդիկայի համաձայն՝  ավելացնելով կամ նվազեցնելով Բաշ խողի
փոխհատուցման գումարը,փոխհատուցման գումարը,

2)  երաշ խավորված մատակարարման գործառույթի մասով (ԳԷ2)  երաշ խավորված մատակարարման գործառույթի մասով (ԳԷ ՄՄ )  Երաշ խավորված մատակարարի)  Երաշ խավորված մատակարարի
կողմից գնվող է լեկտրական էներգիայի (առանց Թ ույ լատրելի կորուստի և է լեկտրական էներգիայիկողմից գնվող է լեկտրական էներգիայի (առանց Թ ույ լատրելի կորուստի և է լեկտրական էներգիայի
բաշ խման գործունեության համար անհրաժեշ տ սեփական ու տնտեսական կարիքների) ,բաշ խման գործունեության համար անհրաժեշ տ սեփական ու տնտեսական կարիքների) ,
ծառայությունների մատուցման և Երաշ խավորված մատակարարի փոխհատուցման գումարի արժեքն է ,ծառայությունների մատուցման և Երաշ խավորված մատակարարի փոխհատուցման գումարի արժեքն է ,
որը որոշ վում է  Երաշ խավորված մատակարարի անհրաժեշ տ հասույթի հաշ վարկման մեթոդիկայիորը որոշ վում է  Երաշ խավորված մատակարարի անհրաժեշ տ հասույթի հաշ վարկման մեթոդիկայի
համաձայն՝  ավելացնելով կամ նվազեցնելով Երաշ խավորված մատակարարի փոխհատուցման գումարը:համաձայն՝  ավելացնելով կամ նվազեցնելով Երաշ խավորված մատակարարի փոխհատուցման գումարը:

(6-րդ կետը խմբ.  07.08.19 N  291-Ն)(6-րդ կետը խմբ.  07.08.19 N  291-Ն)
7.  Է լեկտրական էներգիայի բաշ խման ծախսերը հաստատուն ծախսեր են,  որոնք ներառում են7.  Է լեկտրական էներգիայի բաշ խման ծախսերը հաստատուն ծախսեր են,  որոնք ներառում են

Բաշ խման ցանցի շ ահագործման և պահպանման ծախսերը (նորոգման,  նյութական,  աշ խատանքիԲաշ խման ցանցի շ ահագործման և պահպանման ծախսերը (նորոգման,  նյութական,  աշ խատանքի
վճարման և այ լ ծախսեր) ,  հիմնական միջոցների մաշ վածության և ոչ նյութական ակտիվներիվճարման և այ լ ծախսեր) ,  հիմնական միջոցների մաշ վածության և ոչ նյութական ակտիվների
ամորտիզացիայի գծով ծախսերը,  բացառությամբ սույն մեթոդիկայի 8-րդ կետում նշ ված սպառողներիամորտիզացիայի գծով ծախսերը,  բացառությամբ սույն մեթոդիկայի 8-րդ կետում նշ ված սպառողների
սպասարկման ծախսերի:  Ներդրումների հաշ վին ստեղծված հիմնական միջոցների ու ոչ նյութականսպասարկման ծախսերի:  Ներդրումների հաշ վին ստեղծված հիմնական միջոցների ու ոչ նյութական
ակտիվների զուտ արժեքի նկատմամբ հաշ վարկվող թույ լատրելի շ ահույթը դիտարկվում է  որպես ծախս ևակտիվների զուտ արժեքի նկատմամբ հաշ վարկվող թույ լատրելի շ ահույթը դիտարկվում է  որպես ծախս և
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ներառվում է  է լեկտրական էներգիայի բաշ խման ծախսերի մեջ :ներառվում է  է լեկտրական էներգիայի բաշ խման ծախսերի մեջ :
8.  Սպառողների սպասարկման ծախսերը ներառում են բաժանորդների հաշ իվների վարման,  իրացված8.  Սպառողների սպասարկման ծախսերը ներառում են բաժանորդների հաշ իվների վարման,  իրացված

էլեկտրական էներգիայի դիմաց բաժանորդներից գումարների հավաքագրման,  անհուսալի դեբիտորականէլեկտրական էներգիայի դիմաց բաժանորդներից գումարների հավաքագրման,  անհուսալի դեբիտորական
պարտքերի գծով և սպառողների սպասարկման հետ կապված այլ ծախսերը (այդ թվում՝  նորոգման,պարտքերի գծով և սպառողների սպասարկման հետ կապված այլ ծախսերը (այդ թվում՝  նորոգման,
նյութական,  աշ խատանքի վճարման ծախսերը և Ներդրումային բաղադրիչները) ,  որոնք որոշ վում եննյութական,  աշ խատանքի վճարման ծախսերը և Ներդրումային բաղադրիչները) ,  որոնք որոշ վում են
«Հայաստանի է լեկտրական ցանցեր»  փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ըստ էլեկտրական«Հայաստանի է լեկտրական ցանցեր»  փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ըստ էլեկտրական
էներգիայի բաշ խման ու երաշ խավորված մատակարարման գործառույթների ներկայացված ծախսերիէներգիայի բաշ խման ու երաշ խավորված մատակարարման գործառույթների ներկայացված ծախսերի
վերլուծության հիման վրա՝ հաշ վի առնելով դրանց որոշ ման պահին հայտնի և կանխատեսվող ողջամիտվերլուծության հիման վրա՝ հաշ վի առնելով դրանց որոշ ման պահին հայտնի և կանխատեսվող ողջամիտ
փոփոխությունները:փոփոխությունները:

(8-րդ կետը խմբ.  07.08.19 N  291-Ն)(8-րդ կետը խմբ.  07.08.19 N  291-Ն)
  

4.  ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՁԵՎ ԱՎ ՈՐՈՒ Մ4.  ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՁԵՎ ԱՎ ՈՐՈՒ Մ
  
9.  Սպառողական խմբերի ձևավորումն իրականացվում է ՝  ելնելով սպառողական յուրաքանչյուր խմբի՝9.  Սպառողական խմբերի ձևավորումն իրականացվում է ՝  ելնելով սպառողական յուրաքանչյուր խմբի՝

սպառման միանման բնութագրեր ունենալու,  ինչպես նաև է լեկտրաէներգետիկական համակարգի համարսպառման միանման բնութագրեր ունենալու,  ինչպես նաև է լեկտրաէներգետիկական համակարգի համար
համազոր գնային բեռնվածք ստեղծելու սկզբունքից:համազոր գնային բեռնվածք ստեղծելու սկզբունքից:

10.  Է լեկտրական էներգիայի սպառողները դասակարգվում են ըստ հետևյալ խմբերի՝10.  Է լեկտրական էներգիայի սպառողները դասակարգվում են ըստ հետևյալ խմբերի՝
1)  110 կՎ  լարմամբ սնվող սպառողներ,1)  110 կՎ  լարմամբ սնվող սպառողներ,
2)  35 կՎ  լարմամբ սնվող սպառողներ,2)  35 կՎ  լարմամբ սնվող սպառողներ,
3)  6(10)  կՎ  լարմամբ սնվող սպառողներ,3)  6(10)  կՎ  լարմամբ սնվող սպառողներ,
4)  0,38 ու 0,22 կՎ  լարմամբ սնվող սպառողներ:4)  0,38 ու 0,22 կՎ  լարմամբ սնվող սպառողներ:
11.  Սույն մեթոդիկայի 9-րդ և 10-րդ կետերը չեն սահմանափակում Հանձնաժողովի իրավունքը՝11.  Սույն մեթոդիկայի 9-րդ և 10-րդ կետերը չեն սահմանափակում Հանձնաժողովի իրավունքը՝

սեփական նախաձեռնությամբ կամ Բաշ խողի առաջարկությամբ է լեկտրական էներգիայի վաճառքիսեփական նախաձեռնությամբ կամ Բաշ խողի առաջարկությամբ է լեկտրական էներգիայի վաճառքի
սակագների և Բաշ խման ծառայության մատուցման սակագների վերանայման ժամանակ քննարկելու ևսակագների և Բաշ խման ծառայության մատուցման սակագների վերանայման ժամանակ քննարկելու և
օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում սահմանելու այ լ սպառողական խմբեր:օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում սահմանելու այ լ սպառողական խմբեր:

  
5.  ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՄԻՋԵՎ  ԴԱՍԱԿԱՐԳՎ ԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒ Մ5.  ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՄԻՋԵՎ  ԴԱՍԱԿԱՐԳՎ ԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒ Մ

  
12.  Ծախսերի բաշ խումը սպառողական խմբերի միջև իրականացվում է  հետևյալ փուլերով.12.  Ծախսերի բաշ խումը սպառողական խմբերի միջև իրականացվում է  հետևյալ փուլերով.
1)  է լեկտրական էներգիայի (հզորության)  գնման ծախսերի բաշ խում,1)  է լեկտրական էներգիայի (հզորության)  գնման ծախսերի բաշ խում,
2)  է լեկտրական էներգիայի բաշ խման ծախսերի բաշ խում,2)  է լեկտրական էներգիայի բաշ խման ծախսերի բաշ խում,
3)  սպառողների սպասարկման ծախսերի բաշ խում:3)  սպառողների սպասարկման ծախսերի բաշ խում:
13.  Է լեկտրական էներգիայի (հզորության)  գնման ծախսերը՝13.  Է լեկտրական էներգիայի (հզորության)  գնման ծախսերը՝
1)  բաշ խման գործառույթի մասով սպառողական խմբերի միջև բաշ խվում են՝  համաձայն հետևյալ1)  բաշ խման գործառույթի մասով սպառողական խմբերի միջև բաշ խվում են՝  համաձայն հետևյալ

բանաձևի.բանաձևի.

որտեղ՝որտեղ՝
ԳԷԳԷ ԲkԲk-ն Թ ույ լատրելի կորուստի և սեփական ու տնտեսական կարիքների համար Բաշ խողի կողմից-ն Թ ույ լատրելի կորուստի և սեփական ու տնտեսական կարիքների համար Բաշ խողի կողմից

էլեկտրական էներգիայի գնման ծախսերն են k-րդ սպառողական խմբի մասով,է լեկտրական էներգիայի գնման ծախսերն են k-րդ սպառողական խմբի մասով,
ԳԷԳԷ ԲԲ-ն Թ ույ լատրելի կորուստի և սեփական ու տնտեսական կարիքների համար Բաշ խողի կողմից-ն Թ ույ լատրելի կորուստի և սեփական ու տնտեսական կարիքների համար Բաշ խողի կողմից

էլեկտրական էներգիայի գնման ընդամենը ծախսերն են,է լեկտրական էներգիայի գնման ընդամենը ծախսերն են,
∆Է∆Է kk-ն Բաշ խման ցանցում է լեկտրական էներգիայի կորուստներն են՝  առաջացած k-րդ սպառողական-ն Բաշ խման ցանցում է լեկտրական էներգիայի կորուստներն են՝  առաջացած k-րդ սպառողական

խմբին պատկանող՝ Երաշ խավորված մատակարարի,  Մատակարարների և այ լ սպառողներին (այդ թվում՝խմբին պատկանող՝ Երաշ խավորված մատակարարի,  Մատակարարների և այ լ սպառողներին (այդ թվում՝
Որակավորված սպառողներին)  է լեկտրական էներգիայի մատակարարման և սեփական կարիքներիՈրակավորված սպառողներին)  է լեկտրական էներգիայի մատակարարման և սեփական կարիքների
օգտագործման հետևանքով,  որը որոշ վում է  սույն մեթոդիկայի 14-րդ կետի համաձայն,օգտագործման հետևանքով,  որը որոշ վում է  սույն մեթոդիկայի 14-րդ կետի համաձայն,

Է ՍԷ Ս kk-ն սեփական կարիքների համար Բաշ խողի կողմից է լեկտրական էներգիայի գնման ծախսերն են k--ն սեփական կարիքների համար Բաշ խողի կողմից է լեկտրական էներգիայի գնման ծախսերն են k-
րդ սպառողական խմբի մասով,րդ սպառողական խմբի մասով,

2)  երաշ խավորված մատակարարման գործառույթի մասով սպառողական խմբերի միջև բաշ խվում են՝2)  երաշ խավորված մատակարարման գործառույթի մասով սպառողական խմբերի միջև բաշ խվում են՝
համաձայն հետևյալ բանաձևի.համաձայն հետևյալ բանաձևի.
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որտեղ`որտեղ`
ԳԷԳԷ ՄkՄk-ն Երաշ խավորված մատակարարի կողմից է լեկտրական էներգիայի (հզորության)  գնման-ն Երաշ խավորված մատակարարի կողմից է լեկտրական էներգիայի (հզորության)  գնման

ծախսերն են k-րդ սպառողական խմբի համար,ծախսերն են k-րդ սպառողական խմբի համար,
ԳԷԳԷ ՄՄ-ն Երաշ խավորված մատակարարի կողմից է լեկտրական էներգիայի (հզորության)  գնման-ն Երաշ խավորված մատակարարի կողմից է լեկտրական էներգիայի (հզորության)  գնման

ծախսերն են բոլոր սպառողական խմբերի համար,ծախսերն են բոլոր սպառողական խմբերի համար,
ԷԷ kk-ն Երաշ խավորված մատակարարի կողմից k-րդ սպառողական խմբի սպառողներին վաճառվող-ն Երաշ խավորված մատակարարի կողմից k-րդ սպառողական խմբի սպառողներին վաճառվող

էլեկտրական էներգիայի տարեկան քանակն է :է լեկտրական էներգիայի տարեկան քանակն է :
(13-րդ կետը խմբ.  07.08.19 N  291-Ն)(13-րդ կետը խմբ.  07.08.19 N  291-Ն)
14.  14.  ∆Է∆Է kk    մեծությունը որոշ վում է ՝  համաձայն հետևյալ սկզբունքի. մեծությունը որոշ վում է ՝  համաձայն հետևյալ սկզբունքի.
1)  սպառողների է լեկտրամատակարարման հետևանքով 110 կՎ  լարման գծերում առաջացած1)  սպառողների է լեկտրամատակարարման հետևանքով 110 կՎ  լարման գծերում առաջացած

էլեկտրական էներգիայի կորուստները բաշ խվում են 110 կՎ ,  35 կՎ ,  6(10)  կՎ  և 0,38 ու 0,22 կՎ  լարմանէլեկտրական էներգիայի կորուստները բաշ խվում են 110 կՎ ,  35 կՎ ,  6(10)  կՎ  և 0,38 ու 0,22 կՎ  լարման
սպառողական խմբերի միջև ըստ նրանց սպառման ծավալների համամասնության,սպառողական խմբերի միջև ըստ նրանց սպառման ծավալների համամասնության,

2)  սպառողների է լեկտրամատակարարման հետևանքով 110 կՎ  լարման ենթակայաններում և 35 կՎ2)  սպառողների է լեկտրամատակարարման հետևանքով 110 կՎ  լարման ենթակայաններում և 35 կՎ
լարման գծերում առաջացած է լեկտրական էներգիայի կորուստները բաշ խվում են 35 կՎ ,  6(10)  կՎ  և 0,38լարման գծերում առաջացած է լեկտրական էներգիայի կորուստները բաշ խվում են 35 կՎ ,  6(10)  կՎ  և 0,38
ու 0,22 կՎ  լարման սպառողական խմբերի միջև ըստ նրանց սպառման ծավալների համամասնության,ու 0,22 կՎ  լարման սպառողական խմբերի միջև ըստ նրանց սպառման ծավալների համամասնության,

3)  սպառողների է լեկտրամատակարարման հետևանքով 35 կՎ  լարման ենթակայաններում և 6(10)  կՎ3)  սպառողների է լեկտրամատակարարման հետևանքով 35 կՎ  լարման ենթակայաններում և 6(10)  կՎ
լարման գծերում առաջացած է լեկտրական էներգիայի կորուստները բաշ խվում են 6(10)  կՎ  և 0,38 ու 0,22լարման գծերում առաջացած է լեկտրական էներգիայի կորուստները բաշ խվում են 6(10)  կՎ  և 0,38 ու 0,22
կՎ  լարման սպառողական խմբերի միջև ըստ նրանց սպառման ծավալների համամասնության,կՎ  լարման սպառողական խմբերի միջև ըստ նրանց սպառման ծավալների համամասնության,

4)  սպառողների է լեկտրամատակարարման հետևանքով 6(10)  կՎ  լարման ենթակայաններում և 0,38 ու4)  սպառողների է լեկտրամատակարարման հետևանքով 6(10)  կՎ  լարման ենթակայաններում և 0,38 ու
0,22 կՎ  լարման գծերում առաջացած է լեկտրական էներգիայի կորուստները ամբողջությամբ վերագրվում0,22 կՎ  լարման գծերում առաջացած է լեկտրական էներգիայի կորուստները ամբողջությամբ վերագրվում
են 0,38 ու 0,22 կՎ  լարման սպառողական խմբին։են 0,38 ու 0,22 կՎ  լարման սպառողական խմբին։

(14-րդ կետը փոփ.  07.08.19 N  291-Ն)(14-րդ կետը փոփ.  07.08.19 N  291-Ն)
15.  Է լեկտրական էներգիայի բաշ խման ծախսերը սպառողական խմբերի միջև բաշ խվում են հետևյալ15.  Է լեկտրական էներգիայի բաշ խման ծախսերը սպառողական խմբերի միջև բաշ խվում են հետևյալ

կերպ.կերպ.
1)  Բաշ խողն իր հաշ վապահական հաշ վառումը իրականացնում է  այնպես,  որ հաշ վապահական1)  Բաշ խողն իր հաշ վապահական հաշ վառումը իրականացնում է  այնպես,  որ հաշ վապահական

հաշ վառման համակարգում գրանցված ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հնարավոր լինի դուրսհաշ վառման համակարգում գրանցված ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հնարավոր լինի դուրս
բերել և ամփոփել ըստ Ուղղակի ծախսերի և Անուղղակի ծախսերի,  իսկ հիմնական միջոցների և ոչբերել և ամփոփել ըստ Ուղղակի ծախսերի և Անուղղակի ծախսերի,  իսկ հիմնական միջոցների և ոչ
նյութական ակտիվների արժեքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝  ըստ Բաշ խման ցանցինյութական ակտիվների արժեքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝  ըստ Բաշ խման ցանցի
տեխնոլոգիական տարրերի,տեխնոլոգիական տարրերի,

2)  սույն կետի 1-ին ենթակետում նշ ված տեղեկատվության և Բաշ խողի անհրաժեշ տ հասույթի2)  սույն կետի 1-ին ենթակետում նշ ված տեղեկատվության և Բաշ խողի անհրաժեշ տ հասույթի
հաշ վարկման մեթոդիկայի համաձայն որոշ ված ծախսերի կառուցվածքի վերլուծության հիման վրահաշ վարկման մեթոդիկայի համաձայն որոշ ված ծախսերի կառուցվածքի վերլուծության հիման վրա
որոշ վում է  Բաշ խողի հաշ վարկային անհրաժեշ տ հասույթի կազմում ներառվող է լեկտրական էներգիայիորոշ վում է  Բաշ խողի հաշ վարկային անհրաժեշ տ հասույթի կազմում ներառվող է լեկտրական էներգիայի
բաշ խման ծախսերի,  Ներդրումների հաշ վին ստեղծված հիմնական միջոցների (ոչ նյութական ակտիվների)բաշ խման ծախսերի,  Ներդրումների հաշ վին ստեղծված հիմնական միջոցների (ոչ նյութական ակտիվների)
արժեքի նկատմամբ հաշ վարկվող մաշ վածության (ամորտիզացիայի)  գծով ծախսերի և շ ահույթի՝արժեքի նկատմամբ հաշ վարկվող մաշ վածության (ամորտիզացիայի)  գծով ծախսերի և շ ահույթի՝
Բաշ խման ցանցի յուրաքանչյուր տեխնոլոգիական տարրին ուղղակիորեն վերագրելի մեծությունները,Բաշ խման ցանցի յուրաքանչյուր տեխնոլոգիական տարրին ուղղակիորեն վերագրելի մեծությունները,

3)  Բաշ խողի հաշ վարկային անհրաժեշ տ հասույթի կազմում ներառվող Անուղղակի ծախսերը3)  Բաշ խողի հաշ վարկային անհրաժեշ տ հասույթի կազմում ներառվող Անուղղակի ծախսերը
Բաշ խման ցանցի տեխնոլոգիական տարրերի միջև բաշ խվում են ըստ Ուղղակի ծախսերիԲաշ խման ցանցի տեխնոլոգիական տարրերի միջև բաշ խվում են ըստ Ուղղակի ծախսերի
համամասնության,  իսկ Ներդրումների հաշ վին ստեղծված հիմնական միջոցների (ոչ նյութականհամամասնության,  իսկ Ներդրումների հաշ վին ստեղծված հիմնական միջոցների (ոչ նյութական
ակտիվների)  արժեքի նկատմամբ հաշ վարկվող մաշ վածության (ամորտիզացիայի)  գծով ծախսերի ուակտիվների)  արժեքի նկատմամբ հաշ վարկվող մաշ վածության (ամորտիզացիայի)  գծով ծախսերի ու
շ ահույթի՝  Բաշ խման ցանցի տեխնոլոգիական տարրերին ուղղակիորեն չվերագրված մեծությունները՝ ըստշ ահույթի՝  Բաշ խման ցանցի տեխնոլոգիական տարրերին ուղղակիորեն չվերագրված մեծությունները՝ ըստ
ուղղակիորեն վերագրված արժեքների համամասնության,ուղղակիորեն վերագրված արժեքների համամասնության,

4)  Բաշ խման ցանցի տեխնոլոգիական տարրերին վերագրված Ուղղակի ծախսերը,  Անուղղակի4)  Բաշ խման ցանցի տեխնոլոգիական տարրերին վերագրված Ուղղակի ծախսերը,  Անուղղակի
ծախսերը և հիմնական միջոցների (ոչ նյութական ակտիվների)  մաշ վածության (ամորտիզացիայի)  գծովծախսերը և հիմնական միջոցների (ոչ նյութական ակտիվների)  մաշ վածության (ամորտիզացիայի)  գծով
ծախսերի ու թույ լատրելի շ ահույթի մեծությունները սպառողական խմբերի միջև բաշ խվում են հետևյալծախսերի ու թույ լատրելի շ ահույթի մեծությունները սպառողական խմբերի միջև բաշ խվում են հետևյալ
կերպ.կերպ.

ա.  110 կՎ  լարման Բաշ խման ցանցի ծախսերը բաշ խվում են 110 կՎ ,  35 կՎ ,  6(10)  կՎ  և 0,38 ու 0,22ա.  110 կՎ  լարման Բաշ խման ցանցի ծախսերը բաշ խվում են 110 կՎ ,  35 կՎ ,  6(10)  կՎ  և 0,38 ու 0,22
կՎ  լարման սպառողական խմբերի միջև ըստ նրանց սպառման ծավալների համամասնության,կՎ  լարման սպառողական խմբերի միջև ըստ նրանց սպառման ծավալների համամասնության,

բ.  35 կՎ  լարման Բաշ խման ցանցի ծախսերը բաշ խվում են 35 կՎ ,  6(10)  կՎ  և 0,38 ու 0,22 կՎբ.  35 կՎ  լարման Բաշ խման ցանցի ծախսերը բաշ խվում են 35 կՎ ,  6(10)  կՎ  և 0,38 ու 0,22 կՎ
լարման սպառողական խմբերի միջև ըստ նրանց սպառման ծավալների համամասնության,լարման սպառողական խմբերի միջև ըստ նրանց սպառման ծավալների համամասնության,

գ.  6(10)  կՎ  լարման Բաշ խման ցանցի ծախսերը բաշ խվում են 6(10)  կՎ  և 0,38 ու 0,22 կՎ  լարմանգ.  6(10)  կՎ  լարման Բաշ խման ցանցի ծախսերը բաշ խվում են 6(10)  կՎ  և 0,38 ու 0,22 կՎ  լարման
սպառողական խմբերի միջև ըստ նրանց սպառման ծավալների համամասնության,սպառողական խմբերի միջև ըստ նրանց սպառման ծավալների համամասնության,

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158459 6/8



դ.  0,38 ու 0,22 կՎ  լարման Բաշ խման ցանցի ծախսերը ամբողջությամբ վերագրվում են 0,38 ու 0,22դ.  0,38 ու 0,22 կՎ  լարման Բաշ խման ցանցի ծախսերը ամբողջությամբ վերագրվում են 0,38 ու 0,22
կՎ  լարման սպառողական խմբին:կՎ  լարման սպառողական խմբին:

(15-րդ կետը փոփ.  07.08.19 N  291-Ն)(15-րդ կետը փոփ.  07.08.19 N  291-Ն)
16.  Սպառողների սպասարկման ծախսերը սպառողական խմբերի (նաև Բաշ խման ցանցի16.  Սպառողների սպասարկման ծախսերը սպառողական խմբերի (նաև Բաշ խման ցանցի

տեխնոլոգիական տարրերի)  միջև բաշ խվում են հետևյալ կերպ՝տեխնոլոգիական տարրերի)  միջև բաշ խվում են հետևյալ կերպ՝
1)  է լեկտրական էներգիայի վաճառքի դիմաց բաժանորդներից գումարների հավաքագրման գծով1)  է լեկտրական էներգիայի վաճառքի դիմաց բաժանորդներից գումարների հավաքագրման գծով

ծախսերն ամբողջությամբ վերագրվում են 0,38 ու 0,22 կՎ  լարման սպառողական խմբին,ծախսերն ամբողջությամբ վերագրվում են 0,38 ու 0,22 կՎ  լարման սպառողական խմբին,
2)  սպառողների սպասարկման մյուս ծախսերը բաշ խվում են ըստ սպառողական խմբերի2)  սպառողների սպասարկման մյուս ծախսերը բաշ խվում են ըստ սպառողական խմբերի

բաժանորդների թվաքանակի համամասնության:բաժանորդների թվաքանակի համամասնության:
  

6.  ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱՅԻ Վ ԱՃԱՌՔԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ6.  ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Է ԼԵԿՏ ՐԱԿԱՆ Է ՆԵՐԳԻԱՅԻ Վ ԱՃԱՌՔԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ
ՀԱՇՎ ԱՐԿՀԱՇՎ ԱՐԿ

  
17.  Սպառողական խմբերի համար է լեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները սահմանվում են17.  Սպառողական խմբերի համար է լեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները սահմանվում են

միադրույք սակագնային համակարգում:  Միադրույք սակագնային համակարգում վճարման ենթակամիադրույք սակագնային համակարգում:  Միադրույք սակագնային համակարգում վճարման ենթակա
ծառայությունն է  է լեկտրական էներգիայի սպառումը,  որի չափման միավորն է  դրամ/կՎ տժ-ը:ծառայությունն է  է լեկտրական էներգիայի սպառումը,  որի չափման միավորն է  դրամ/կՎ տժ-ը:

18.  Է լեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները չեն վերանայվում,  եթե սույն մեթոդիկայի 2-րդ18.  Է լեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները չեն վերանայվում,  եթե սույն մեթոդիկայի 2-րդ
գլխի համաձայն որոշ ված Երաշ խավորված մատակարարի հաշ վարկային անհրաժեշ տ հասույթըգլխի համաձայն որոշ ված Երաշ խավորված մատակարարի հաշ վարկային անհրաժեշ տ հասույթը
հավասար է  սակագների տվյալ վերանայման ժամանակ կանխատեսվող սպառման ծավալներով ևհավասար է  սակագների տվյալ վերանայման ժամանակ կանխատեսվող սպառման ծավալներով և
Երաշ խավորված մատակարարի կողմից սպառողներին վաճառվող է լեկտրական էներգիայի գործողԵրաշ խավորված մատակարարի կողմից սպառողներին վաճառվող է լեկտրական էներգիայի գործող
սակագներով ձևավորվող հաշ վարկային հասույթին։սակագներով ձևավորվող հաշ վարկային հասույթին։

(18-րդ կետը խմբ.  07.08.19 N  291-Ն,  (18-րդ կետը խմբ.  07.08.19 N  291-Ն,  08.12.21 N  425-Ն08.12.21 N  425-Ն ))
18.1.  Սույն մեթոդիկայի 18-րդ կետով նախատեսված պայմանի չբավարարման դեպքում՝18.1.  Սույն մեթոդիկայի 18-րդ կետով նախատեսված պայմանի չբավարարման դեպքում՝
1)  ըստ սպառողական խմբերի միջև ծախսերի բաշ խման սկզբունքի ապահովման անհրաժեշ տությամբ1)  ըստ սպառողական խմբերի միջև ծախսերի բաշ խման սկզբունքի ապահովման անհրաժեշ տությամբ

պայմանավորված՝ յուրաքանչյուր k-րդ սպառողական խմբի համար Է լեկտրական էներգիայի վաճառքիպայմանավորված՝ յուրաքանչյուր k-րդ սպառողական խմբի համար Է լեկտրական էներգիայի վաճառքի
սակագինը (սակագինը ( ՍԷՍԷ kk )  որոշ վում է  հետևյալ բանաձևով՝)  որոշ վում է  հետևյալ բանաձևով՝

  

որտեղ՝որտեղ՝
ՍՍ ԾԾ kk -ն սպառողների սպասարկման ծախսերի մեծությունն է  k-րդ սպառողական խմբի համար,-ն սպառողների սպասարկման ծախսերի մեծությունն է  k-րդ սպառողական խմբի համար,
ԲԾԲԾ kk -ն է լեկտրական էներգիայի բաշ խման ծախսերի մեծությունն է  k-րդ սպառողական խմբի համար,-ն է լեկտրական էներգիայի բաշ խման ծախսերի մեծությունն է  k-րդ սպառողական խմբի համար,
ԷԷ Այ լkԱյ լk -ն k-րդ սպառողական խմբին պատկանող սպառողների (այդ թվում՝  Որակավորված սպառողների)-ն k-րդ սպառողական խմբին պատկանող սպառողների (այդ թվում՝  Որակավորված սպառողների)

կողմից այն սպառվող է լեկտրական էներգիայի տարեկան քանակն է ,  որը մատակարարվում էկողմից այն սպառվող է լեկտրական էներգիայի տարեկան քանակն է ,  որը մատակարարվում է
Մատակարարների,  այ լ անձանց կողմից,  առաքվում է  սեփական սպառման համար և մուտք է  գործումՄատակարարների,  այ լ անձանց կողմից,  առաքվում է  սեփական սպառման համար և մուտք է  գործում
Բաշ խման ցանց.Բաշ խման ցանց.

2)  սպառողական խմբերի նկատմամբ սակագների վերանայման հավասարաչափ ազդեցության2)  սպառողական խմբերի նկատմամբ սակագների վերանայման հավասարաչափ ազդեցության
ապահովման անհրաժեշ տությամբ պայմանավորված` բոլոր սպառողական խմբերի համար Է լեկտրականապահովման անհրաժեշ տությամբ պայմանավորված` բոլոր սպառողական խմբերի համար Է լեկտրական
էներգիայի վաճառքի սակագները վերանայվում են հավասարաչափ Երաշ խավորված մատակարարիէներգիայի վաճառքի սակագները վերանայվում են հավասարաչափ Երաշ խավորված մատակարարի
կողմից վաճառվող է լեկտրական էներգիայի միջին կշ ռված սակագնի փոփոխության չափով.կողմից վաճառվող է լեկտրական էներգիայի միջին կշ ռված սակագնի փոփոխության չափով.

3)  սպառողական առանձին խմբերի համար է լեկտրական էներգիայի մատչելիության ապահովման3)  սպառողական առանձին խմբերի համար է լեկտրական էներգիայի մատչելիության ապահովման
անհրաժեշ տությամբ պայմանավորված` Է լեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները վերանայվում ենանհրաժեշ տությամբ պայմանավորված` Է լեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները վերանայվում են
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ սույնՀայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ սույն
մեթոդիկայի 2-րդ գլխի համաձայն որոշ ված Երաշ խավորված մատակարարի հաշ վարկային անհրաժեշ տմեթոդիկայի 2-րդ գլխի համաձայն որոշ ված Երաշ խավորված մատակարարի հաշ վարկային անհրաժեշ տ
հասույթն ապահովող մոտեցմամբ։հասույթն ապահովող մոտեցմամբ։

(18.1-ին կետը լրաց.  (18.1-ին կետը լրաց.  08.12.21 N  425-Ն08.12.21 N  425-Ն ))
19.  Օ րվա տարբեր ժամերով տարբերակված սակագների (ցերեկային և գիշ երային)  կիրառման19.  Օ րվա տարբեր ժամերով տարբերակված սակագների (ցերեկային և գիշ երային)  կիրառման

դեպքում սպառողական խմբերի համար հաշ վարկված է լեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագներըդեպքում սպառողական խմբերի համար հաշ վարկված է լեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները
(ՍԷ k)  հանդիսանում են միջին կշ ռութային մեծություններ,  որոնք պետք է  համապատասխանեն(ՍԷ k)  հանդիսանում են միջին կշ ռութային մեծություններ,  որոնք պետք է  համապատասխանեն

հետևյալ բանաձևին.հետևյալ բանաձևին.
  

որտեղ՝որտեղ՝
ՍԷՍԷ Ց kՑ k   -ն k-րդ սպառողական խմբի համար սահմանվող է լեկտրական էներգիայի վաճառքի ցերեկային-ն k-րդ սպառողական խմբի համար սահմանվող է լեկտրական էներգիայի վաճառքի ցերեկային
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սակագինն է ,սակագինն է ,
ՍԷՍԷ Գ kԳ k   -ն k-րդ սպառողական խմբի համար սահմանվող է լեկտրական էներգիայի վաճառքի գիշ երային-ն k-րդ սպառողական խմբի համար սահմանվող է լեկտրական էներգիայի վաճառքի գիշ երային

սակագինն է ,սակագինն է ,
ԷԷ Ց kՑ k   -ն k-րդ սպառողական խմբի կողմից ցերեկային ժամերին է լեկտրական էներգիայի սպառման-ն k-րդ սպառողական խմբի կողմից ցերեկային ժամերին է լեկտրական էներգիայի սպառման

տարեկան քանակն է  սակագնային տարվա համար,տարեկան քանակն է  սակագնային տարվա համար,
ԷԷ Գ kԳ k   -ն k-րդ սպառողական խմբի կողմից գիշ երային ժամերին է լեկտրական էներգիայի սպառման-ն k-րդ սպառողական խմբի կողմից գիշ երային ժամերին է լեկտրական էներգիայի սպառման

տարեկան քանակն է  սակագնային տարվա համար:տարեկան քանակն է  սակագնային տարվա համար:
  

7.  ԲԱՇԽՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅԱՆ ՄԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՐԿ7.  ԲԱՇԽՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅԱՆ ՄԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎ ԱՐԿ
  
20.  Բաշ խման ծառայության մատուցման սակագները սահմանվում են միադրույք սակագնային20.  Բաշ խման ծառայության մատուցման սակագները սահմանվում են միադրույք սակագնային

համակարգում և տարբերակվում են ըստ սույն մեթոդիկայի համաձայն որոշ ված սպառողական խմբերի՝համակարգում և տարբերակվում են ըստ սույն մեթոդիկայի համաձայն որոշ ված սպառողական խմբերի՝
հաշ վի առնելով նաև Առևտրային կանոնների պահանջները:հաշ վի առնելով նաև Առևտրային կանոնների պահանջները:

21.  Բաշ խման ծառայության մատուցման սակագները (ՍԲԾ21.  Բաշ խման ծառայության մատուցման սակագները (ՍԲԾkk)  հաշ վարկվում են՝  համաձայն հետևյալ)  հաշ վարկվում են՝  համաձայն հետևյալ
բանաձևի՝բանաձևի՝

(21-րդ կետը խմբ.  07.08.19 N  291-Ն)(21-րդ կետը խմբ.  07.08.19 N  291-Ն)
(հավելվածը խմբ. ,  փոփ.  07.08.19 N  291-Ն,  խմբ. ,  լրաց.  (հավելվածը խմբ. ,  փոփ.  07.08.19 N  291-Ն,  խմբ. ,  լրաց.  08.12.21 N  425-Ն08.12.21 N  425-Ն ))
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